
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15384 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

                                                                                 

Highlights 
 

 เขา้รว่ม…เทศกาลตกปลาน ้ าแขง็ 1 ปี มีคร้ังเดียว 
 สนุกสนาน…เล่นสกีบนลานหิมะขาวโผลน 

 ชมวัดเก่าแก่…ตั้งอยูก่ลางภูเขาท่ี วดัวาวจูองซา 
 ชมิ…สตรอเบอร์ร่ีสดๆจากไร่ 
 เพลดิเพลนิ…กบัเคร่ืองเล่นกลางแจง้ท่ี Everland 

 เดนิชิคๆ…ชมพระราชวงัคยองบกกงุและคลองชองกเยชอน 

 ชอ้ปป้ิงเพลินๆ…Hongdae & Myeongdong 

 พักโรงแรม…ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน  



 
เวลานัดหมายและเคาน์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

**  พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู... เคาน์เตอร์... 
  สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.25 น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR LJ004 (บริการ Snack Box)        

 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


DAY 2
อนิชอน  -  เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง (รวมค่าเข้าชมงานและอุปกรณ์ตกปลา)  

สนุกสนานกบัการเล่นสก ี(ไม่รวมอุปกรณ์สก)ี   (-/L/D) 

05.40+1 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชม.) 
 

ICE FISHING FESTIVAL 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาชอน เพื่อร่วมฉลอง เทศกาลตกปลาน า้แข็ง เป็นประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เหตุท่ี
จดัในช่วงเดือนน้ี เน่ืองจากทุกปีบริเวณแม่น ้าจะแปรสภาพเป็นน ้าแขง็ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเยือนนบัลา้นคน ไม่
วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ จะมาเทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทราตแ์ละภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ เช่น การ
แข่งขนัจบัปลาเทราตด์ว้ยมือและอ่ืนๆ ถือไดว้า่เป็นงานใหญ่ท่ีหลายคนเฝ้ารอคอย เน่ืองจากจดัแค่ปีละคร้ังในช่วงเวลา
สั้นๆ (ช่วงวนัท่ี 4 - 26 มกราคม 2563) วธีิการตกปลา คือเจาะรูแลว้หยอ่นเหยือ่ (หนอน) ลงไปในรู จากนั้นก็รอวา่จะมี
ปลามาติดเบด็ของเราหรือไม่ (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์การตกปลา) 

ENJOY SKI   
 

น าคณะเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทาง
ท่านจะได้ช่ืนชมบรรยากาศสองข้างทาง
ในช่วงฤดูหนาวอนัแสนงดงามของประเทศ
เกาหลีท่ีสวยท่ีสุด... ถึงสกีรีสอร์ท อิสระให้
ทุกท่านได้สัมผสัหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม 
พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เ ล่นสกีท้าทาย



ความสามารถของท่านพร้อมเพลิดเพลินกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะ
กวา้ง  
(ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกปีระมาณ 50,000 วอน) 
 

 
อาหารกลางวันเมนู: บลูโกกิ  หมูผดัซอสขลุกขลิก พร้อมขา้วสวยร้อน            
อาหารเย็นเมนู: บูเดชิเก เป็นเมนูอาหารของเกาหลีท่ีเกิดจากสมยัสงครามเกาหลี 
ประกอบไปดว้ย เส้นมาม่า ไส้กรอก แฮม แสปม ชีส และผกัต่างๆ 
โรงแรม: Central Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
 

DAY 3
วดัวาวูจองซา  -  ไร่สตรอเบอร์ร่ี   -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  -  ช้อปป้ิงฮงแด (B/L/D) 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         
 

WAUJEONGSA TEMPLE 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา เป็นวดัเก่าแก่ท่ีตั้งอยูก่ลางภูเขา ท าให้ได้
เห็นววิธรรมชาติท่ีลอ้มรอบอยา่งสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมอีก
ท่ีหน่ึงเลย เม่ือเขา้ไปยงัไม่ทนัถึงตวัวดัก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลัก
ขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ส าคญัของวดัน้ี 

STRAWBERRY FARM 

 

เดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ชมวธีิการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์ร่ี   
และท่านยงัสามารถเลือกเก็บเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ (จ ากดัจ านวนโดยขึน้อยู่กบัผลผลติแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถ 
ซ้ือน ากลบัมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 
 

EVERLAND 
 



น าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุก
กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้ งอยู่ ท่ี
เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของ
สัตวป่์าซาฟารี ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซ่ึง
เ ป็นลูกแฝดผสมท่ี เ กิด ข้ึนจากความรัก
ระหว่างสิงโตผู ้เป็นพ่อและเสือผู ้เป็นแม่
นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก 
เติมเต็มความสุขของท่าน สนุกสนานกับ
เคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่จ  ากัดชนิด!! อีกทั้ งให้
สาวกชาว K-POP ไดมี้โอกาสชมคอนเสิร์ต 
K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง 

HOLOGRAM ท่ีท  าใหท้่านรู้สึกวา่ก าลงัรับชมศิลปินท าการแสดงตวัเป็นๆ ต่อหนา้เรากบัศิลปินนกัร้องจากค่ายดงัใน
เกาหลี คร้ังแรกของโลก! 
 

HONGDAE                                 
 

ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสุดชิคท่ี ย่านฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิง
บริเวณดา้นหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วม
เด็กว ัยรุ่น มีทั้ งสินค้าแฟชั่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า 
ของก๊ิฟช็อป เคร่ืองเขียนต่างๆ รวมทั้ งกิจกรรมทาง
วฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง ท่ีน่าสนใจมากมาย 
  



อาหารกลางวันเมนู: BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี พร้อมเคร่ืองเคียง 
อาหารเย็นเมนู: ขา้วย  าบิบิมบบั เสิร์ฟพร้อมซุป เป็นตวัแทนอาหารตามธรรมเนียมของ
เกาหลี เม่ือหลายร้อยปีในวนัหยดุท่ีส าคญั เช่น "เทศกาลชูซอก" (วนัขอบคุณพระเจา้ของ 

เกาหลี) จดัข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองวนัท่ีสนุกสนาน เป็นอาหารท่ีมีความสมดุลเพราะมนัมีผกั
ต่างๆพร้อมกบัเน้ือสัตวห์มกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเขา้ไปเพื่อสร้างรสชาติท่ียอดเยี่ยม 
จะไดร้สชาติของส่วนผสมท่ีสมดุลท่ีไดป้ระสมประสานรวมกนัทั้งหมด 
โรงแรม: Seoul Galaxy Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

 

DAY 4
Cosmetic Shop  -  ศูนยโ์สม  -  ศูนยส์มุนไพรสนเขม็แดง  -  พระราชวงัคยองบก  -  Duty Free   

คลองชองกเยชอน  -  ชอ้ปป้ิงเมียงดง   (B/L/-) 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         
 

COSMETIC CENTER 
 

ท่านสามารถ ชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอาง เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของ
สาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางยอดนิยมของเกาหลีได้ในราคา
ทอ้งถ่ิน เช่น หนา้กาก LED ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครีมหอยทาก, 
ALOEVERA GEL, DR.ROJUKISS, โบทอ็ก เป็นตน้ 
 

GINSENG & RED PINE  
 

น าท่านชม ศูนย์โสม หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการ
ผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุด  
ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนั
ในเส้นเลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด โรคหวัใจ โรคภูมิแพ ้ 
เป็นตน้  
 
 

 



GYEONGBOKGUNG PALACE 
 

น าทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง 
ท่ี เ ป็ น ทั้ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ แห ล่ ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ยอด ฮิ ตขอ ง ก รุ ง โซ ล 
พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 
ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน  
 
 
 

DUTY FREE &  

CHEONGGYECHEON & MYEONGDONG 
 

น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เป็นตน้ จากนั้นเดินทางไป คลองชองกเยชอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยั
โบราณตั้งแต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล 
เดินชอ้ปป้ิงย่านเมียงดง  สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยั
เพียงใด ท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทรนเคร่ืองส าอางดงัๆของเกาหลี  

 

อาหารกลางวันเมนู: ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริม
สุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศ์
โซซอน 
**อสิระอาหารเยน็เพ่ือให้ท่านช้อปป้ิงได้อย่างเต็มที่** 
โรงแรม: Seoul Galaxy Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 



DAY 5
ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู  -  พลอยอเมทิส  -  N Seoul Tower  -  Premium Outlet  -  Supermarket   

(B/L/-) 
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         
 

HERB (HERGAENAMU) SHOP & AMETHYS SHOP 
 

น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง
เหนือน ้ าทะเล 50 - 800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 

ชมโรง ง าน เ จี ย ระไนพลอย 
อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ
และน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะ
งามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

 

N SEOUL TOWER 
 

อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นท่ี หอคอยกรุงโซล  ตั้งอยูบ่ริเวณเนิน
เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ี
โซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครหลายเร่ือง เรียกไดว้่า
เป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็วา่ได ้ 
(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  

 
 

PREMIUM OUTLET 
 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง Premium Outlet ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาด
ใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมากมายให้ทุก
ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจมีหลากหลาย Brand ดงัมากมาย
หลายยีห่อ้ เช่น Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess,  เป็นตน้ 
 



อาหารกลางวันเมนู: จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก 
และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทาน
กบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 
 
 

SUPERMARKET 
 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางให้
แวะชอ้ปป้ิงท่ี  ร้านละลายเงินวอน  เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง 
กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หลงัจากน้ัน ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสารการบิน JIN AIR LJ003 (บริการ Snack Box)           

เวลา  17.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  21.10 น. 

 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขการเดนิทาง 

**ราคาดงักลา่วไมม่รีาคาเด็ก /พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น / เด็กทารก 5,500 บาท** 
 
 

  

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ (บาท/ทา่น)     
พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*เพิม่* 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

6 - 10 มกราคม 2563 16,888 4,900 25 

8 - 12 มกราคม 2563 17,888 4,900 25 

10 - 14 มกราคม 2563 17,888 4,900 25 

12 - 16 มกราคม 2563 16,888 4,900 25 

14 - 18 มกราคม 2563 16,888 4,900 25 

16 - 20 มกราคม 2563 17,888 4,900 25 

18 - 22 มกราคม 2563 17,888 4,900 25 

20 - 24 มกราคม 2563 16,888 4,900 25 

22 - 26 มกราคม 2563 17,888 4,900 25 

24 - 28 มกราคม 2563 17,888 4,900 25 

ราคารวม 

    คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                        

    คา่ตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั ไป-กลับ พรอ้มคณะ 

    น ้าดืม่วันละ 1 ขวด                                                                                

    คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

    คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     

    คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 

    คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.   

    คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                         

    ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

******************************************************** 

ราคาไมร่วม 

1.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับ 

2.พาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                                            

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,

มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                                       

4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                                        

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   

(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวด

แรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท 

*หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวน

เทา่นัน้  สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมัดจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วย

จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ใน

การมดัจ า 

 

**กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพ่ือป้องกนัปัญหา
เทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจาก

สายการบิน** 
 





 

***โปรดท าความเขา้ใจกอ่นเดนิทาง*** 
* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หาก

ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ

ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์าก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 



* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใน

การเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้

ในทุกกรณี กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรม

การเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 



 


